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1. Aanleiding
Gladheidbestrijding heeft de afgelopen periode volop de aandacht gehad in de gemeentelijke
organisatie. Met ingang van het gladheidbestrijdingsseizoen 2012 – 2013 heeft Twente Milieu
de regie over de uitvoering van de gladheidbestrijding in Hof van Twente. Daarnaast is op
17 mei 2013 in het college gesproken over de bezuiniging op gladheidbestrijding. Vervolgens
is hierover op 3 juni een technisch beraad gehouden.
De uitvoering en de organisatie van de gladheidbestrijding in 2012 - 2013 zijn geëvalueerd en
het gemeentelijke beleid, inclusief realisatie van de bezuiniging, is in het gladheidbestrijdingsplan Hof van Twente 2013 – 2014 beschreven.
2. Inhoudelijke mededeling
De reorganisatie van de afdeling Openbare Werken heeft onder meer als uitkomst dat met
ingang van het gladheidbestrijdingsseizoen 2012 – 2013 de regie van de uitvoering van de
gladheidbestrijding bij Twente Milieu is komen te liggen. Aan deze samenwerking liggen twee
hoofdoelstellingen ten grondslag:
- uitvoering van de gladheidbestrijding door Twente Milieu dient kostenneutraal te zijn;
- op het gebied van gladheidbestrijding dient de kwetsbaarheid van de organisatie Hof van
Twente weggenomen te worden.
Uit de evaluatie van de gladheidbestrijding Hof van Twente 2012 - 2013 blijkt dat aan de twee
hoofdoelstellingen is voldaan. Daarnaast is de samenwerking met Twente Milieu goed
verlopen. Op basis hiervan is heeft het college besloten de samenwerking met Twente Milieu
op het gebied van gladheidbestrijding te continueren en hiertoe voor aanvang van het
gladheidbestrijdingsseizoen 2013 – 2014 met Twente Milieu een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en raamwerkovereenkomst aan te gaan.

“RAADSMEMO” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.
“RAADSINFORMATIE” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de
commissie Algemeen of Fysiek.

-2Naar aanleiding van het technisch beraad van 3 juni 2013 over de bezuiniging op de
gladheidbestrijding is het gladheidbestrijdingsplan 2013 – 2014 herschreven. Om de
bezuinigingen te realiseren wordt uitgegaan van gladheidbestrijding op negen hoofdroutes in
plaats van elf in de huidige situatie. Daarnaast zijn de tweede routes gladheidbestrijding
beperkt tot de wegen die voorheen in de hoofdroutes waren opgenomen. De overige wegen
worden opgenomen in de derde route waarop alleen de gladheid bestreden zal worden indien
sprake is van maatschappij ontwrichtende omstandigheden. Door deze maatregelen wordt een
bezuiniging van € 25.000 op jaarbasis verwacht.
Bij het bepalen van de bezuiniging van € 25.000 is van de aanname uitgegaan dat bij een
gemiddelde winter het aantal uitrukken gladheidbestrijding op de hoofdroutes 25 en op de
tweede routes tien bedraagt. Deze aanname is gebaseerd op ervaringsgegevens vanaf de
gemeentelijke herindeling. Doordat het aantal hoofdroutes van elf naar negen afneemt zal ook
de vaste kostencomponent in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) lager worden. Twente
Milieu hoeft namelijk maar negen zoutstrooimachines en negen sneeuwploegen beschikbaar
te hebben en te onderhouden ten opzichte van elf zoutstrooimachines en elf sneeuwploegen in
de huidige situatie. Daarnaast neemt de gemiddelde lengte van de negen hoofdroutes
enigszins af ten opzichte van de lengte van de hoofdroutes in de huidige situatie. Bij de negen
tweede routes is dit effect nog veel groter doordat, in tegenstelling tot voorheen, de gladheid
niet op alle gemeentelijke wegen bestreden wordt wanneer deze situatie zich voordoet.
Wanneer de gladheidbestrijding wordt doorgerekend op tijdsbesteding (manuren en tractie) en
zoutverbruik bij 25 uitrukken op de hoofdroutes en tien uitrukken op de tweede routes wordt
een bezuiniging van € 25.000 gerealiseerd.
Omdat er op gladheidbestrijding bezuinigingen zijn doorgevoerd, waardoor aanpassingen in de
uitvoering van de gladheidbestrijding optreden, is het van belang de bewoners goed te
informeren. Dit wordt gedaan door een publicatie in het Hofweekblad en op de gemeentelijke
website www.hofvantwente.nl. Daarnaast zal het gladheidbestrijdingsplan Hof van Twente
2013 – 2014 ter inzage worden gelegd.
3. Conclusie
Op het gebied van gladheidbestrijding zijn de volgende zaken door het college besloten:
- het gladheidbestrijdingsplan Hof van Twente 2013 – 2014 vast te stellen;
- de evaluatie gladheidbestrijding Hof van Twente 2012 – 2013 voor kennisgeving aan te
nemen en voor te leggen aan de OR;
- de samenwerking met Twente Milieu op het gebied van gladheidbestrijding te continueren;
- voor aanvang van het gladheidbestrijdingsseizoen 2013 – 2014 met Twente Milieu een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) en een raamwerkovereenkomst aan te gaan;
- het gladheidbestrijdingsplan 2013 – 2014 te publiceren in het Hofweekblad en op de
gemeentelijke website.

